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HERGÜN ÇIKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZİRAi 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
3J Aylıtı 450 
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iDAREHANE 
Galata, Fermeneciler Cai. 

6 " 850 
12 .. 1500 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. 8-9-11-12 

Ecnebi mernlekt:tler için 
12 ayhğı 2700 iLAN ŞARTLARI 

Sayısı 5 Ku uş 
ldarehanemizde görii~ülür 

Günü geçen nushalar 
' 

Telefon: 49442 

il 20 kuruıtur. 

--------iiiiiiiiiıiiiıı~............: 1 Posta kutusu No. 1261 

-
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 

i 
ı• 

Fransadan da ithalat eşyası 
gelecek 

li italyan fabrikatörlerinin kle-
ııg Yolile mal vermek iıteme· 

llıta• • 
I 1 ve ltalyan mallarınm paha-
~ 0lınaıı ıebebile hu memleket· 

11 ınal getirtmek kahil olama· 
~c8:. tüccarlarımız mal ıiparişi 
lç~ıı lngiltere ve Franaaya git
lllıfltrd' ı. 
tG Bu kerre Franıadan dönen 
t Ce&rlarımız Fransız. fabrikala
'P'nın diğer memleketlerden ya· 
"ılaıı ıipariş tekliflerine cevap 
~r.ınckte geciktikleri halde Türk 
lll cırlerinin müracaatlarını çok 
i t.ııııanuniyetle kar,ıladıklarını, 
Ptıd • 
'il '' ınaddesi pamuk olan men-
t cat müstesna olmak üzere di
._t~ bütün teklifleri kabul ettik
""ın· 
"-

1 ve süratle mal vermeğe 
~;:r ~lduklarını bildirdiklerini 

tınışterdir. 
0•rııir tüccarları beş gün malla· 

rını satamayacaklar 
llj~tınir beyannamelerinin tas· 
l._k dün bitmiş ve mevcut stok 
~kında Ticaret' Vekaletine 
~Oııla malümat verilmiştir. 
"ıı tnaıne hükmüne göre bu
tl!t ~tıı itibaren beş gün içinde 
bıı tınde demir bulund11Tanlar, 
lfGk~tınirleri satmıyacaklardır. 
t 1111 

111rıet bunlardan ne mikta· 
""' alacak ise alakadar tile· 
~r, 

dt . l'tıınt mektupla o miktar 
llııtle • • • 1 k 

lıt, ~ rı angaje etmış o aca • 
kttıd· .ndan sonra her tüccar 
dt111 • 151tıe gelecek mektuba göre 

•rltriııi satabilecektir, 

f)!tıı~ıya ihracat yapılıyor 
ıı0~ 11 hal yaya faaulye, yamurta 
~. 11~ balık yağı ihraç olunmllf · 
~lık Uııanistana da fıstık, taze 
ıı ' ~ker Melası gönderilmiştir. 
rıata --.,. ankaıı yapak satın alıyor 

llııe illt..ünıelten aldığı emir Üze
~'y Zıraı.t bankası yapak mü
~lla~~ İçin hemen faaliyete haş-
-tıı ftır. Ancak tüccarlar banka· 
•tıı1 Yal~ı:ı üç nevi yapak alma· 
~11/trınde bulmamaktadırlar. 
)' h '" dolayı tüccarlar banka
-.,lla ttıih: satış teklifinde bulun 
~t~tlardır. Dün bu maksatla 
'Ilı da tüccarlar ar&1ında gö· 
~apılmıttır. 
~r 
· l'ı. Ule çıkarılan yer.i Banknotlar 

ı.ırJt• 
L ls.4 ~Ye Merkez Bankasından : 
~'t ~ ~ akşamı itibarile ban
'"t: tı!ııyonunun vaziyeti fu-

"~k. \ ~ kttt lıın açılııındo 
~ "'lılıt:nu !DUcıbin-
.. edılen milı:-
"-~'\• ~ 158.748,563 lira 
L.~•l ~nıanunnn 6-8 
.~ •tın 
1w:~• 1 e telfilcan 

~•t :ı:fıııdan nlci 
O 4..: ttr P teda,.ül· 1 til'ıf 1 hkilıniı ol• 

~··ıı lı -·ıtıı,11 tından ten· 
._ 18 206.398 lira 
"'il '-il 

\ lltar, lı 140.542.Hi5 lira 
~· "ııı lı anka ka· 
~ı 1 ;• b:ıce altın 
'• apılan emi• 
~ ... ~. 17.000.M lira 

' , 
11 ~ llltıkabili 

~ 1111•.Yoıı 155 000.000 lira 

\ • 0111 312.~2.165 lira 
' :•ııca 15.4.946 tarihindeki te• 
~h bllitı:tııaın yekG.nu 512.542.165 

- ~~,•!,.alttadır. 
~ ~ l72.S4S.210 lirHı yeni harf
~ ,~.taQ ıııiitebaki 39.996.955 li

. , harfıi baaknotlardan •lk-
• 

Sovyetıerle evvelce yapı lan de· 
miryolu mukavelenamesinin tadili 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Türkiye ile Sovyetler Birliği 
arasında 9 temmuz 922 de Tif · 
liste aktolunan demiryollar mu· 
kavelenamesiniıı 5 haziran 939 
da Ankarada tadili kararlaşhrı· 
lan 21 inci maddesi şu şekilde 
tasdik edilmiştir : 

Eşyanın ithalat ve ihracatı 
ve bagajların teslimi yolcuların 

huduttan mürur bususatında ta· 
rafeyn akideyinden her biri l{endi 
toprağında cari idari, sıhhi nİ· 

zamat ve gümrük nizamatını 

biz.met dolayısile seyahat eden 
eşhası dahi istisna etmemek ü
zere tatbik eder. 

Demiryolu ve posta memurla
rmın Türkiye ve Sovyet hudut
larından geçmelerine ait usul ve 
nizamat Türkiye ve Kafkasya 
demiryolları arasında irtibat i~

lerine ait olarak yapılmış olan 
anlaşma ile tayin edilmiştir:o. 

Mamul eşya çeşitleri üzerinde 
tetkikat yapılı yor 

Ankaradaıı alman malumata 
göre, iktisat vekaleti, smai ma
mullerimi7in mümkün olduğu 
kadar yerli ham madde ile ya. 
pılması ve bu suretle yabancı 

bam maddeden mümkün merte
be müstatni kalınması için ted
birler araştırmaktadır. Bu arada, 
mamullerimizin çeşitlerinin azal
tılması ve daha az çeşitli tipler 
ve standartlar vücuda getirilme· 
sine çalışılmakta dır. Bunlar ara· 
smda bilhassa pamuklu ve yün· 
lü mensucat, çorap ve deriler 
bulunmaktadır. 

Bu hususta tetkikler yapmak 
üz.ere kurulan komisyon mem· 
lekete ithal edilen mamul eşya
lar üzerinde İncelemelerde bu
lunmaktadır. Bunlardan bir kıs
mının memlekete ithalinin ta
mamen meu ve bazılarının da 
tabdidata tabi tutulmaları husu
sunda etüdler yapılmaktadır. 

ithalat eşyası geldi 
Beş vapurla dün tekrar mÜ· 

him miktarda ithalat eşyası gel· 
miştir. Bu eşyalar arasında bil· 
hassa yün ve pamuk mensucat, 
teneke levha, telefon malzemesi, 
çay, şeker, elektrik malzemesi, 
kaplama tahtası, kanaviçe, bam 
deri, ham lastik, kimyevi ecza, 
katranlı mukavva vardır. 

BORSA 
ÇEKLER 

16 • 4 - 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 151.25 
Pariı 2.9647 
Milino 7.62l5 
Cenevre 33.2770 
Amsterdao 79.70 
Brükael 25.2250 
Atina 0.97 
Sofya 1.8125 
Madrid 13.61 
Buda peşte 27.0525 
Bükreş 0.625 
Belgrad 3.5175 
Yokobama 35.18 
Stokbolm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Türk Borcu 1 Peşin 19.70 
Sıvaı ·Erzurum 5 19.58 

,, 
" 6 19.il 

• 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i ---
y A,RIN 19. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları : 
Korpit (No 1345) ; 
Santrifüj tu uıııb ı (No I:";SOJ 

Babaeski Belediyesi: 
İmar planı tanzimı (No 1366) 

Niğde Tümen SAK: 
Un (No 1372) 

Ankara Belediyesi : 
TeVIİ ve röperleme işı (No 1377) 
Sıtma (No 1391) 
Oi10el motörü yedel.. pıırçalıın (No 1392) 

İst. Nafıa Müd.: 
Mühend·s melıtebi:ıde yap. 'nş (Nn 1377) 
Gureba bn•t. yop. inş N 1 /'1) 

İnbisarlar Umum Müd. 
Mnntar kıyım bic;o~ı vo tnhta kürek 

(No 1378) 
Vakum ya{rı (No 1378) 

Jandarma Gen. Komut Anlc.: 
Yoı.lık elb ıııelik kumaş (f' o 1378) 
Kozon ve aş kabı (N 1 O) 
Knravona ve b kraç (No 13&l)) 

İst. Üniversitesi SAK: 
Asansör tes satı (No 1378) 

İst. Belediyesi : 
Kamyon şasel (No 1J79) 
E ektrık, Jaııgın ve kal rıfer 

(No 1379) 
Şose inş. (No 1388) 
Otomobil (No JIJ91) • 

Malatya Defterdarlığı : 
HiikGmet kona{rı inş. (No 1379) 

fst. Ziraat Müd.: 

1 
İst: Komut. SAK: 

D,,mir çubuklar (No 1381) 
1 Bina inş (No 1381) 

Gu (No 1392) 

Bornova Ziraat Mektebi: 
Elbise ve k11sket (No 1381) 

Türkkuşu Gen. Direk. : 
Fanila, mendıl, pijama v ... (No 1383) 

Edirne Ask. SAK: 
Arpa (No 1384) 

Kayseri Ask, SAK : 
Tııvla tomirı (No 1384) 

Afyon Karahisar Beled.: 
Mefruş:ıt ve perde yap. (No 1384) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Ank,: 
Ambar ve idare binası inş. (No 1 IJ85) 

Bolu Orman Çevirge Müd : 
Tııhta odun v s (No 1385) • 

Konya Sıhhat ve İçtimai Mua· 
venet Müd 

Oeğu"Tl evi binası tamiri (No 1389) 

Konya Vil. Ziraat Müd.: 
Gn b.,nzin ve vaku'n (No 1389) 

Tophane Lvz. SAK: 
Çivi kapsü1 tel v •· (No 1390) 
Fınn odunu (No 1391) 

Kay5eri Nafıa Müd.: 
Hükumet kon ğı tam rı (No 1390) 

Selimiye Ask. SAK: 
H:ıyvon (No 1391) • 
Etüv mokine•i tamiri (No 1392) 

Çorlu Kor SAK: 
E.ektrilc nıalzemesı (No 1392) 

Sulfat damonyak, super fosfat ve 
tosyum •ulfnt (No 1379) 

Tekirdağ Ask. SA.K: 

Samsun Tütün Fabrikail : po• 
Çuvol ve çember (No 1392) • 

Sadeyağ (No 1380) 

Adana Belediyesi. 
Korkuluk inş. (No 1380) . .. 

H~mi~ : ( ) Tırn'll iç ne • ınmış r.u• 
maralsr, i~ın hangi uyılı gu:r.tedıı ne;r
oldufrunu gösterir. 

[ ] Souanda yıld :r: ışareti balunan işler 
müuyedeye aittir 

R 

Samsun Vilayl"t Makamından: 
Bafra • Alaçam yelunun 0+000 - 35+000 kilometreleri arasın· 

ia bam taş ıhı.arı 29.4 940 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 
15 de Vilayet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhamu1en bedeli 2126 lira 75 kuruş ve mu\•akkat teminatı 
159 lira 51 kuru tur Teminatı iş Bankasına yatırılarak makbuz. ibraz 
edilecektir . 

1 
Bu işe ait evrak sunlardır : 
A) Keşif defteri 
B) Fenni hususi şartname 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Malrnvele projesi. 
Talip olanlar bu evrakı Vılnyet Nafıa müdürlüğünde ve daimi 

encimen kaleminde her gün g{.irebilirler. ' 
İhale 2490 numaralı kanun bükümlerine göredir. 

**• Çarşamba • Terme yelunun 0+000-20+000 kilometreleri 
arasında ham taş ihzarı 29 nisan 940 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 15 te Vilayet daimi encümeninde ihalesi yapımlak üzere 
açık el,siltmeye konulmuştur 

f Muh lWrJen bedeli 2464 lire 40 kuruş ve muvakkat teminatı 184 

' 

lira 83 kuruştur. Teminat İş Bankaıına yatırılarak makbuz ibrazı 
şarttır. 

Bu işe ait evrak şunlardır : 
A) Keşif .lefteri 
B) Fenni hususi şartname 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Mukavele projesi. 

Talıp olanlar bu evrakı Vilayet Nafıa müdürlüğünde ve daimi 
encümen kaleminde her gün girebilirler. 

İhale 2490 numaralı kanun hükümlerine göredir. 

* * • Samsum - Çarşamba yoluııuu 8+000-36+000 kilometreleri 
arasında ham taş ihzarı 29 nisan 940 tarihine rastlayan parartesi 
günü saat 15 de Vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1969 lira 00 kuruş ve muvakkat teminatı 147 
lira 75 kuruştur. Mavakkat teminat İş Bankasına yatırılarak makbuz 
ibraz edilecektir 

Bu işe ait evrak şnnlardır : 
A) Keşif defteri 
\B) Elısiltme şartnamesi 
C) Fenni hususi şartname 
D) Mukavele projesi. 
Talip olanlar bu evrakı Vilayet Nafıa müdürlüğünde ve daimi 

endimen kaleminde her gün ıirebilirler • 
ilaale 2490 numaralı kanun laiikimleriue ıire~ir. 

• • • Samsun · Bafra yolunun Bnfradan itibaren ilk 5 kilomtrelik 
kısmının esaslı tamiratı kapalı zarf usuliye eksiltmeye konulmu,tur. 

Eksiltme 6.5.1940 tarine müsadif pazartesi fÜnü saat 15,30 da 
Samsun vilayeti de.imi encümeninde yapılacaktır. 

İnşaatın keşif bedeli 31034 lira 25 kuruş ve muvakkat teminat 
2327 lira 57 kuruştur. 

Bu i~e ait evrak: Keşif, silsilei fiet cetveli, hususi ve fenni şart· 
neme, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi ve gra· 
fikten ibaret olup Sa'llsun, Ankara ve İstanbul Anl:ara nafıa mü• 
dürlüklerinde ve Samsun daimi encümen kaleminde bedelsiz. olarak 
görülebilir. 

İsteklileriu bir mukavele ile en az 15 bin liralık şose işini ta 
abbüt ve başardığına dair bu işi yaptığı müesseseden alacağı vesika 
ile ihale gününden lfüıkal 8 gün evvel Samsun \•aliliğine istida ile 
müracaat ederek alacağı ehliyet vesikasını ve eari seneye ait tica
ret odası vesikasını 2490 sayılı kanunun tarifi veçbile teklif mektu· 
buna eklemeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarıııın ihale güı ü saat 14,30 a kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen reisliğine verilmiş veya iadeli taahlaüt 
lii ve mühür mumu ile l·apatılmış olarak posta ile gönderilmi' ol
ması lazımdır. Postada olacak gecikmeler ksbul edilemez. 

Niğde Orta Okul Müdürlüğünden : 
Okulumuzda yapılacak tamirata talip zuhur etmediğinden mez· 

kur tamirat aşağıda gesterildiği şekilde on gün müddetle 'temdiden 
pıızarlığa ltonulmuştur. 

l - Pazarlığa konulan Niğde Ortaokul tamiratıdır Tamiratın 
keşif bedeli 873 lira 68 kuruştur 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A- Şartname 

B - Mukavele projesi. 
C Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D -- Fenııi ve hususi çartııame 
E - Keşif fiat bordrosu 
3 - İbolc Niğde Mnarif MüdQ,lüğünc!e topJ:mGcak komisyo11 

1 tarafından yapılacaktır. 
4 - İhale pazarlıkla yapılacaktır. 
5 İsteklilerin 65 lira 52 kuruş muvakkat teminat vermesi. 
A - 1939 Ticaret odası vesikası 
B - Pazarlık günde en az. bir hafta evvel müracaatla Nifde 

Nafıa Müılürlüğünden alınmış ehliyet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 
6 - Evrakı keşliye ve ilişikleri Niğde Ortaokul Müdürlüiünde 

bedelsiz olarak görülebilir. 
7 - Pazarlık 24 Nisan 1940 çarşamba günü saat 14 de yapı

lacaktır. 

Seyhan Viliiyeti Daimi Encümeninden : 
Adanada yeniden yapılacak olan 58233 lira 37 kurut keşif be· 

delli on dershaneli ilk okul inşaatından 30000 lira Ol kuruşluk İf 
kapalı zarf suretile eksiltmeye konulmuştur. 

l Eksiltme 940 senesi mayısının ikinci perşembe günü saat do· 
kuzda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek üzere nafıa müıtür
lüğüııe müracaat edebilir. 

İsteklilerin 2250 lira muvai<kat teminat vermeleri ve ehliyet ve· 
sikası alabilmeleri için evvelce yaptıkları inşaata mukabil aldıkları 

evrakı müsbitelerini dilekçelerine bağlamak suretile yukarıda yaz.ılı 
günden sekiz gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin dış zarfı iyice kapalılwış ola· 
caktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilme1. 

~-~~~~~~~~~~~~ 

-ilaçlar, Klinik ve lspençiyarı aıat, Hastane Lvz. 
Milli Müdafaa Vekaleti Ha va Satınalma Komisyonundan 

57 kalem ecza ve malzemei tıbbiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

• 

Muhammen bedeli 2185 lira olup kati temiııat miktarı 324 liradır. 
Paz.arlıtı 20.4.940 eumartesi günü saat 11 de hava aatınalma komi•· 
yonunda yapılacaktır 

Liste ve şartname her pn itleden sonra mezkur komisyondan 
alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati teminat ve kanu· 
ni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Elektrik motörJü kesme ve delme tezgahı alınacaktır 

Bak: O. o. Y alları ilanlarına· 
Mensucat· Elbıs8-ı·~{u_n_,_du_r_a--Ç~a-m-aş-ır-v.-s-. ----

Türk Hava Kurumu Türkkuiu Genel Direktörlüğünden: 
Türkku~u ihtiyacı için 1500 metre harici elbiselik kumat pa

zarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 11.625, muvakkat teminatı 871 lira 88 ku· 
ruıtur. 

ihalesi 2 Mayıs 940 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
. Nümunesi ve idari şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesika ve tcminatlarile 
birlikte Türk Hava Kurumu merkez. binasında müteıekldl aatınalma 
komisyonunda buluumaları 

Samsun P.T.T. Merkez Müdürlüğünden: 
MiıUirliğlmiz mtlıtah~emini ifİn 35 ıift fetia Ue 3i tift iıkarpiu 



2 
LE 

IA) l\1Unakasalar 

~aat, Tamirat, Nafıa ~J_e_r ... i,_M ____ ..___r_~_ta_ 

Niğde orta okul binası ioş. (temd.) 
Boostancıda deniz kenarında mevcut ker· 

kaluk davarının temdidi 

paz. 
,, 

873 
251 78 

Ada nada on dershaneli il!:: okul binası ioş. kapalı z 30000 O 1 
(1 kısım) 

Matbab ocakları yap. pai. 700 
Taksim bahçesi kazioo biıPsına bitişik sa· kapalı z. 33654 02 

lon ve müştemilatı inş. (şart. 168 kr.) 
Beton kaide ioş · 2 ad. paz. 440 -

ilaçlar, Klinik ve ispenç!yari alat, Hastahane Lvz. 
Ecza ve malzemei tıbbiye: 57 kalem 21 5 -

Elektril -Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Elektrik motörlü kesme tezgahı: 1 ad - e· kapalı z. 1980 -
lektrik motarlü delme tezgahı: 1 ad. 

Galvanizli çelik kablo 20 m m: 500 m -
gergi teli için galvanizli halka 5 ve 
6 m m: aooo ad.-yumuşak çelik tel 5 
ve 6 m m: 1700 k. 

Elektro motopomp gurubu ve teferruatı 
Elektrik tesisatı 

aç. eks. 

n 

695 -
1993 93 

Mensucat, Elbise, Ku~ra, Çam..!~~V..:!;_ 
Kundura: 188 çift 
Muşamba: 15 ad.-sicim: 5 yumak 
Terlik: 230 çift 
Fotin: 72 çift iskarpin: 166 çifti 
Fotin: 71 çift-iskarpin: 625 çift 
Golf elbise: 105 tak. 
Fetin ve getir: 90 çift (temd.) 

paz. 
,, 
" aç. eks 

n 

" 

1240 80 
121 50 
345 -

çifti 6 50 ve 5 30 
41 3 25 
1207 50 
612 -

t-..obilya, ve ev bUro eşyası Muşamba, __ ...__ 

Erat kilimi: 800 adet 

f\liafbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Satıı makbuzu tabı: 400 cilt 

Kereste, tahta ve saire 

paz. 

Portatif çadır direği: 40000 ad.·portatif ç • paz. 
dır kazıtı: 40000 ad. 

Nakliyat Boşaltma Yüklet~ 

Y ellar şubesi mütemadi tamirat işlerinde paz. 
kullanılmak üzere kiralanacak kamyonlar 

Wahrukat, Benzin, Makine yağlan v. 

Kardif kömürü: 3000 ton (şart. 510 kr.) 
Benzin: 50 t. 
Benzin: 30000 litre-mazot: 20 30 t ·gaz 

3·5000 litre 

Müteferrik 

Kum: 77 m 1 

Süper siman çimentosu: 7 t. 
Çakıl 77 m8 

Kazan ve süperhiter borusu: 24400 d. 
(şart. 904 kr.) 

Granit parke taşı: 300 00 ad.-butiş taşı 
20000 ad. (temd.) 

Kurıun mühür: 17500 O ad.·tırtıllı tel: 110 
k.-zımba makinesi: 75 ad. 

Hava kompresörü: 1 ad. (temd.) 
Pulvarizatör Vermorel Ekler • ; 1 ıçın: 71 

kalem-2433 yedek parça·Noe markalı ha· 
valı pulvarizatör için: 4 kalem 380 ye· 
dek parç - Sem markalı tazyiki bnali 
pulvarizatör için: l kalem 5 yedek parça 

Muhtelif çelik: 51 kalem 

Buhar kazanı lokomobil sisteminde Cerrah
paşa Hast. için 

Fmnh ve dolablı kok kömürü ile işler 

dolap Cerrabpaşa Hast. için 
Yedek parça Fort kamyene~i için 45 ka· 

lem (69 parça) 
Kürek çekiç v .s. 
Muhtelif cins demir ve çimento 
Sicim: 5 yumak (1 ak menıucat sütununa) 
Muhtelif boya 

Erzek, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sığar eti: 6.5 t. 
Un: 249 t. 

B. M ü -r a y e d e 1 er 
............ _._.. ---~----

Bina ankazı 

" 
" Ev ve dükkan ankazı 

Mermerli l.tomodin, hasır sandalya, demir 
karyola, aynalı kensol, camekanlı bü
fe, dol p v .s. ev eıyası 

Fototraf makinesi 

Muhtelif eşya (temd.) 
Hurda demir: 10 t.·makioe aksamı mensu

cat Y.ı. bir ıok eşya 
Ev eşyası 

Çayır etu 
Kamyon Şevr•le marka 38 model 

kapalı z. 

n 

" 

paz. 
,, 
,, 
n 

" 
n 

" kopalı z 

n 

aç. eks. 

" 

" 
paz. 

,, 
" 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
,, 
,, 
" oç. art. 

" 

,, 
" 

,, 

n 

,, 

70 -

112 lO 

45U -

102000 -
125 o 
946 -

Beh. 7 41 . 

5 58 5) 

7851 

24500 

4 00 -

2665 -

11 1 90 

27 90 
380 35 _ ....... 
250 -

29664 -

21 -
10 -

125-
228 -

260-

65 52 
18 ~ 

2250 

52 50 
2524 05 

66-

324 -

148 50 

300 -

52 13 
149 55 

94 -
9 il 

25 
103 57 
330 3J 

o 61) 
45 96 

210 

16 o -

33 75 

635 -
937 50 
7IO 17 

10290 21 

1000 -

424 39 

568 89 

1837 50 

300 -

199 87 

86 47 

2 60 
28 53 

18 75 

2224°80 

1 58 
o 75 
9 38 

17 10 

Niğde Ortaokul Mi . 
fst lecliyesi 

Seyhan Vilii7eti 

Tophane Lvz. SAK 
lst. Belediyesi 

MM.V. SAK 

M.M.V. Hava SAK 

O.O. Yolları Hayda aşa 

24 4-40 14 -
20-4-49 11 -

2 5-40 9 -

20-4-40 11 -
3.5.40 15 -

20-4-40 10 -

20-4-40 11 -

6-5-40 15 -

İst. Elek. Tramvay Tünel İfllet. U.Müd. 31-5-40 15 -

A11k. Belediyesi 
Söke Süvarı Alayı SAK 

3-5-40 10 30 
3-540 10 -

Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK. 22 4-40 
İst. Belediyesi 20-4-40 

il 
il 

. " 
lznıir P f. T. Müd. 
lst. 

" İzmir Lise ve Ortaokull r SAK 
Arık. Belediyesi 

20·4-40 
30-4-40 
3.5 40 
2 540 

23-4-40 

11 -
14 30 
15 o 
15 -
10 30 

@ümr"k Mub. Gen. Komut. ist. SAK 4-5-40 11 -

Kırklareli Ticaret ve Sarayı Odası 30-4 40 15 

Tophane Lvz. SAK 

İst. Belediyesi 

M.M.V. Deniz •• 1rk. SAK Ank. 
D.D. Yolları Haydarpa,a 
i t. Mıntıl a Limnn Reisliği 

İst. Komut SAK Fındıklı 

,, 
M M.V. Deniz Mrk. SAK Ank. 

24 4-40 14 -

20-4·.W 11 -

29-4 40 14 -
2 5 4 15 3) 
4 5 40 12 -

18-4-40 
18 4-40 
18-4-40 
29 4-40 

16 -
14 -
15 -
11 

İst. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd 6-5-40 15 -

İst. Belediyesi 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
İst. Zirant Müd. 

:?5-4-40 14 

26 4-40 ıo 

2-5-40 14 

D. D. Yolları Ank. Hnydarpaşıı Sevk 3-6-40 15 -
Şefliği 

İst. Belediyesi 3·5-40 14 -

" 

İst. Ziraat Müd. 

İst. Belediyesi 

" ,, 
" 

Selimiye Ask. SAK 
Mersin Ask. SAK 

İst. Belediyesi 

" 
" 
" Adalar İcra Mem. Burgaz 

Sok .• \' 4 

3-5-40 14 -

2-5-40 15 -

20-4-40 11 
20·4-40 11 
20-4-40 11 
204-40 1 ı 

18-4-40 il 
3.5-40 11 

20 4-40 11 
20-4-40 11 
20 4 40 11 
20-4-40 11 

Kokdemir 29 4-40 il 

İst. 3 Üncü İcra Mem. Taksim, Ku· 22.27 4 40 9 30 
zancılar Mab. Melilusa Yokuşu 
."i: 27 J 

İst. Gümrükleri Bnşmüd. 
,, 

25-4-40 
22.25.29-4 40 

İıt. 3 cü İcra Tepebaşı andriya 20 25·4·40 9 30 
geçidinde S l Aprt. X 2 

Kadıköy Vakıflar l\füd. 3.5.40 14 -
Ank. 3 eii icra Ank. S ukkuyu 24-25-4·40 14 -

da Kanaat Tamirha esi 
_____________________ __, _ _,,, ______________________________ .,... ____ _,,, ______ ._.._________________ A 

18 Nisan t940 
% 

İlk Tahmin 
t inat lııedeli 

1 58 21 00 

6 75 IO 00 

9 38 125 00 

17 10 228 00 

18 75 250 00 

25 345 00 

9 il 121 50 

28 53 380 35 

Beyaıntta Camcıoli mahııllesinin Cumhuriyet 
caddesinde 40 No.lu biua enkazının satışı t 

Beyazıtta Camcıali mahallesinin Cumburiyc 
cad. 68 No lu bina enkazının satışı d 

Pangaltıdu Feriköyünde Büyükdere sokağın • 
3 5 No lu bina enkazının satışı 

Beyoğlunda eski Kamer Hatum yeni Yab~; 
Kahya maballe~nin Aşıklar sokağında :" 
en yeni ve 2-3 Numrotaj No.lu ev ve du 
kan enkazının s::ıhiı 

-ub· Çubuklu gaz depoları için lüzumu olan ... 
t lif boya 2JO 

Cerrnhpaşa hastahanesi için lüzumu olan 
çift terlik (nümunesi veçhile) . t5 

Eyüp kaz sı mütemadi tamirat nmelesi içırı 

adet muşamba ve 5 yumak sicim • d• 
Eyüp mıntakası mütemadi tamirat işler•~ 

1 
kullanılmak üzere lüzumu olan muhtelif eııı 
demir ve çimento • de 

2 60 27 90 Eyüp mıntaknsı mütemadi tamirat işlerırı e• 
kullanılmak üzere lüzumu lan kürek, f 
kiç saire I· 

33 75 450 00 Yollar şubesi mütemadi tamirat işlerinde ı.u 
Keşif bed laoılm k üzere kiralanacak kamyonlar 1, 

--- _,,. k ili' 18 88 251 78 Bostancıda deniz kenarında mevcut kor u 

dıvarının te didi. ıJ 
Tahmiıı bedelleri ile teminat mikdarları yukarıda 19 ~e 

işler ayrı ayrı p zarlığa ko ıulmuştur. Şartnameler Zabıt eti~ 
Mu meHit Müdürlügü kaleminde görülecektir lh le 20 4. fr 
cumartesi günü saat 11 de Dai.nl Encümende yapılacaktır• 1' 
liblerin hizalarında gösterilen mil.tarda teminat mal buz ~de 
mektubları il ihale günü muayyen saatta Daimi Eccüıııe" / 
bulunmaları. ______, 

ki cem'an 73 çift ayakkabı açık eksiltmeye çıkarılmıştır • • 
Bir çift tahmin edilen fiyat iskarpinler 700 fotinlere ıtc 

k ruştur. . 8tı 
Bu işin muv kkat teminatı 39 lira 74 kuruş kat'i teuıırı 

79 lira 47 kuruştur ~dn 
İhale 25 Nisan 940 günü saat 16 da Samsun P T.T. Mil 

1 
ğünde müteşekkil komisyonca icra olunacaktır b 

Şartnameyi görmek ve daha fazla ızah t almak isteğinde 

1 

oanlar her gün P.T T. m~dürlügüne müracaat edebilirler. 

- ~ 
GümrUk Muhafaza Genel Komutanlığı İst nbul Le\111 

ı Amirliği Satınalma Komisyonundan: , 
Gümrük kolcuları için paz rlık suretile 188 tane kuPdur 

nisan 940 p zarlesi günü ııaat 11 de alınacaktır. l'r' 
Tahmini tutarı 1240 lira 80 kuruştur. iık ·teminatı da g4 

1 

Nümoııe komisyoııdadır. Görülebilir. . jbr'• 
lsteklılerin güıı ve saatinde Galata Mumhane caddesı 

Rifat han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 
-----~ 

ahrukat, Benzin, 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : e 

idare ihtiyaaı için 1500 teneke benzin alınacaktır. Eksi11:Cııı 
palı zarf usuliyledir. Muhammen bedeli 5625 lira muvakkat ·!it• 
421.88 liradır. Şartnamesi müdürlük kaleminden bedelsiz çer•0; 
siltme 29 nisan 940 tarihinde pazartesi gwnü saat 15 de ~~I 
od sında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Tnliplerip t;11~~ 
dosında kayıtlı olmaları ve teklif mektuplarını 29.4 940 
saat 14 de kadar komisyon reisliğini göndermeleri lazımdır· 

Poıtadaki gecikmeler kabul edilmez. 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komtsyonuu~ııl1~/ 
T hmin edilen bedeli 102.000 lira olan 30 O ton kardıf ,ı' 

rünün pazarlıkla eksiltmesi 29 Nisan 940tar'bine rastlayaP 1~,,~ günü saat 14 te Viliiyet bınasındaki komisyonumuzda yapı d t 
i4bu tahmini fiyatı 0 56 rakas primi dahil bt1lunoıaııt; "f' 
510 kuruş bedel ile şartname ini almak istiyenlerin tıe ~'I 

eksiltmeye girmek isti yenlerin 6350 liralık ilk teminat ~e 1cı' 
vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte komisyona Olur 

.rteferrit< 
---İst~~bul K-;;mutanlığı Satınalma Komtsyonunda~~-

22.4.940 günü pazarlığı yapılacağı ilan edilen 77 M3· 11ıı 1 
niıı ucele olması dolayJSile 18.4.9~0 günü saat on altıda ,ıı fıP" 
masına karar verilmi.:ştir. İsteklilerin m zklır gün ve saatte 
lıda Konıutnnlılc Satınalma komisyonuna müracaatları. . r,e&ı 

• • * 22.4.940 da pazarlığı yapılacağı iliio edilen elh 4 9:tO 
aüper siman çimentosunun işin acele olması dolayısile 1 · •

11 
"'İ 

ıaat on dörlte satın alınmasına karar verilmiştir. İsteklileri ıs' 
l · orı11 

gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satına ma Komısy 
caatları ~t3 1 

• ıc: • 22.4.940 günü pazarlığı yapılacağı ilan edile~ 1! fi' 
ma taş çakıl işinin acele olması dolayısi_le 18.4.940 guollar ~ 
beşte satın nlmmasıua karar verilmiştir. isteklilerin JJleılı ar•'' 
saatte Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna ı1l 

-- l~ . o~ M. M. V. Denız Merl<ez Satına.ima Komisyonu ~ d'ı 

ı Beherinin tahmin edilen bedeli 741 kuruş olan zt40~0
11 

t f 
zan ve süperhiter borusunun pazarlıkla eksiltmesi 29.4·9 ıııii'' 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 de Vekalet binasında 
komisyonumuzda icra edilecektir. o~"~' 

İşbu muhammen bedeli 0 56 t kas pr'mi dahil ~ıılııber 
904 kuruş bedel ile şartname ini nlmak istiyenlerı~ 1' ıeı9~ 

eksiltmeye girmek isteyenlerin de 10290 lir 20 kuruşluk ıl i•fo11 

1 
kanuni vesikalnrile birlikte beJli gün ve saatte koı1l 
müracaatları. 

t'. 

. i ıııde "' D · O. Yolları ve Limanla ı ı,Ietme U da!e~·rıt o ~ 
Muhammen bedeli 24500 yırmı dört bin beş yuı. 15 dt 

bir kalem muhtelif çelik 3.6.940 pazartesi günu ıaat r j 
1 zarf usulü ile Ankaradn idare bidasıuda satııı alına:akl~uı t:) 

Bu işe girmek isteyenlerin 1837,50 bin sekiz yuı .0 i ~ 
elli kuruşluk muvakkat teminat ile kaııur un uyin ett•~ ur"e 
ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komiıyon re•• 
meleri lazımdır. .ıııit' 

Şartnameler p rasız olarak Ankarada Mıılıeı1l~tır· 
Haydarpa a.la Teıellüm ve v Ş flitioden dağıtılaca 

k 
ı 
d 

le 



11 Nisan 1940 

lstanbul Ziraat Müdirliğünden : 
ıaı Ziraat vekaletince miibayaasına lüzum gerilen ve katalok nu- J i n h •. 5 a 
Qı araları, miktarı ve m•hammen bedelleri listesinde yazılılı ve ver· lar 

3 

Umum Müdürlüğ··nden 
~--~------------....: 

erci Ekler No. 1 markalı pulvarizalöre ait ve 71 kalemde 24333 ı ·-----= 
~tt yedek parça ile Noe markalı tazyikı laavalı pulvarizatöre ait 4 

l~lb de 380 adet yedek parça ve Sem mark lı tazyikı h v lı pul· 1 - IG IV.940 t rihinde talibi bulunmayan 1 adet hava komp- 1 - Şartnamesi mucibince 4000 kilo reçioa pazarlıkla satın 
~llrızatöre ait 1 kalem de 5 adet yedek parça olmak üzere cem'an resörüoün eksiltmesi şer iti s hıka dairesinde on gün temdit edil· almncaktır. 
ı~ k~lenı de 24718 adet yedek parça 18 4.940 tarihinden itibaren miştir. il · Pazarlık 30.IV.940 salı günü saat 14 de Kabataşta Leva• 

ilin müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu,hır. il - Eksiltmenin 2J.IV.9t0 cuma günü aat 10 dn Kabatn,.da M b Ş b d d ıt Zarflar 2 mayıs 940 perşembe günü saat 15 te vilayet kona- Ş ... 71m v u ayaat u esin eki Alım Komisyonun a yapılacaktır. 
ıs•~da Ziraat müdürlüğiinde müteşekkil komiıyonda açılacak ve en Levazım ve Mubayaat ubesindeki Alım Komisyonunda ynpılacağı 111 Şartname sözü geçen Şubeden pnrnsız alınabilir. 
ıaıı.ıaait fiat ve şartlar dermeyan eden isteklisine ihalesi yapıl cakhr. ilan olunur, (:·U il) IV isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 
b Muvakkat teminat akçesi malsandığına yatırılarak alınacak mak. • • * 7,5 gü11enme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 
b~da muvakkat teminat olarak 2490 sayılı kanun mucibince alına· i 1 2 

11~ecek teminat 1enetleri ve teklifini havi zarfların 2 mayıs 940 gü· ı 1 - dar~mizin _Ahırk~p.ı bakım evinde mevcut olup 589S kilo (2974) -4 
il ıaat 14 e kadar makbuz mukabilinde komisyona veya Ziraat ıskarta kaunvıçe ınuteahbıdı nam. ve hesabına pazarlıkla satıla- ı • * * 
~tdCirlüğüue teslimi lazımdır. Bu saatten soora verilect>k zarflar I caktır. 1 - Nümunesi mucibince 750 adet ekselsiyor bıçağı müteah· 

ul edilmiyecektir. il - Muhammen bedeli 1658.81 lira muvakkat teminatı 249 hidi nam ve hesabına pazarlıkla s tın alınacaktır. 
ıtı• Malın muhammen bedeli 7851 lira 88 kuruş ve munkkat te- liradır. il - Pazarlık 20.IV.940 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşda 

111•h da 568 lira S!l kuruıtur. ili L b p b z "d I" k - Pazarlık 29.IV.940 pazartesi günü saat 16 da Kabataşta evazım ve Mu ayaat Şubesindeki Alım Kolllisyonunda yapılacaktır. l arçaların listesi ve şartnameıi er gün iraat mu Ür uğü a-
tıııinde görülebilir. Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Satım Komisyonunda ya- 111 - ~ümune sözü geçen Şubede görülebilir. 

* • * pılacaktır. iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 0 ıo 
30o.QOO adet granit parke ve 20.000 adet Butis taşı alı- iV - Nümuneler Ahırltnpı bakım evinde görülebilir. 7,5 güvenme paralariyle birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 

t'caktır. Bak: İat. Elektrik, Tramvay ve Tünel İıletmeleri ' V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan güo ve saatte % (2940) 4--4 
· Müd. ilanlarına. 115 oisbetindeki teminat paralarile birlikte mezkür Komisycma mü· • * • • • • 

1 d l k B k ı h l U raeaatları. (2973) 2-4 M h bed O/ 7 5 t Ek 'lt P.t- a et hava kompresörü a anaca tir· a : n tsar ar • u · • /o • em. ıı me 
ud. ilanlarına. • • • Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

••• 
td 1,750.000ad. kurıun mühürile llUkilo tırtıllı tel ve 74.000 
L et zımba makinesi alınacaktır. BRk: lst. Belediyesi ilan· 
~rına. 

1 
Memba su kaplarmın temhirinde kullanılmak üzere lüzumu olan 

,750,00o adet kurşun mühür ile J 10 kilo tırtıllı tel ve 74 adet 
~~bil makinesi 2490 No.lu kanunun 40 cı maddesinin son fıkrasına 
"'e paurhkla 1ahn alınacaktır. 
~ Tahmin bedeli 5658 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 424 lira 39 
l ''1.ıştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görü
~tcektir. İhale 25. 4 940 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümen
s:o7•pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubları ve 
d • Yılına ait Ticaret Od Bil ve bu kabil atölye sahibi olduklarına 
l •ır •eaikaları ile ihale güaü muayyen ıaatte Daimi Encümende bu. 

~rı. ------~113) 
. lştanbul P.T.T. Müdürlüğünden: 

5o ldllre ihtiyacı için 50 çift hurç, 50 adet büyük, 50 adet orta, 
'ç •det küçük boy olmak üzere 150 adet müvezzi çantası alınması 

•le eksiltmeye konulmuştur. 
~i. Eksiltme 20.4.940 cumartesi saat 10, 30 da B. postahane binası 
~tıllci katta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım 
~~iayonunda yapılacaktır. Beher çift burcun muhammen bedeli 60, 
~ Ylik boy çnntanın beheri 10, orta boy çantanın beheri 8, küçük 
a
1 

>' çantanın beheri 6 lira, hepsinin 4200 lira. Muvakkat teminat 
5 ı· .•radır. 

tô isteklilerin olbaptaki mühürlü nümunclerini ve şartnamesini 
ltı tllı~tc ve muvakkat teminatını yatırmak üzere çalışma günlerinde 
, tı~lır müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve 
~titıde de 949 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası, wuvak-

t teminat makbuzile birlikte Komisyona müracaatları. (2673) 4-4 

ıirkiye Cuı hu • 
1 

Cinsi 

Vagonet 
Ray 
Vagonet malzemesi 
Muhtelif cins s rı toz 

y Jdız 

Mub. bed. 
Miktarı lira kr. 

- ----
160 adet - -

3620 metre n ,, 
8 kale'll n n 

500 kg. 1550 

%7,5 tem. Eksiltme 
lira kr. şekli saati 

--- ----
pazarlık 14 

" 
,, n 14,30 

" ,, ,, 15 
t 16 ı:, 

" 
16 

Litapon 3500 kilo 735 - 55 12 ,, 16,30 
l - Şartnameleri ve miıfredat listeleri mucibince yukarıda cins 

ve miktarı yazılı 5 kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saat 
leri, hh:alarında yazılıdır 

111 - Pazarlık 2o. iV. 940 perşembe günü Knbataşda Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Ş rtnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir 
V - İsteklilerin pazarlık için t yin olunan gün ve saatlerde 

teklif edecekleri fiyat ve miktar üzerinden } 0 7,5 güvenme paralarile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (2690) 4-4 

• • • 
1 - 25.111940 tarihiP-de k p lı zarfla yapılan eksıltmesinde ta

libi bulunmay o bir adet sondaj alatı pazarlık uretıle s tııı alına

caktır. 

ıl - Muhammen bedeli sif 6000 lira muvakkat teminatı 450 
liradır. 

llI Pazarlık 27.IV.9-lO cuın rtesi günü liaat il de Kabntaşda . 
Levnz.un ve Mub )a&l Şubesindekı Alım Komi.syonundn yapılacaktır. 

iV Şartnamesi her gün sozü geçen Şubeden parasız alınabilir 
V isteklilerin fiy hız fenni tekliflerini müıuıL:asa tarihinden 

evvel inhisarlnr umum müdürlügü inşaat şubesine tevdi etmeleri ve 
münakasaya iştirak vesikası alınolaN pazarlık için la) İn olunan gün 
ve saatte 0 

0 7,5 güvenme paralarile birlikle mezkür Komisyona. 
gelmeleri. (2942) 4 4 

a 
1 3. 4. 1 9 4 o VAZiYETİ 

"KTIF: 

'· Lira Lira 

-, ASİF: 
Sermaye: Lira 

1'1tın: Safi kiloğram 71.721.231 
8-nknot 
\Jf•ldık 

b,bildeki Muhabirler : 

l'~lc lirası 

~Çleki Muhabirler : 

100.RB 1.649.66 
13.339.723 50 
t .840.S65. 19 

193.643.75 

~~tın safi kiloıram: 5.822.123 8.189.281,67 
bj tı11a tahvili kabil ıerbeıt dövi:.der 84.105, 10 

116.062.238,35 

İhtiyat nkçesi : 

Adi ve fevkalade 

Hususi 
4.217. 134,25 
6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotla.r: 193.643,75 
Deruhte edilen evrakı nah.diye 158.748.563,-
Kanunun 6 8 inci maddelerine tevfi· 
kau ho:dne tarafından vaki tediyat 18 206 398,
Dernhte edilen evrakı nakdiye ba-

kiyes 140 542.165,-t:. cliviaer ve ltorçlu klirinr 
._.,eı.i: 30.477.108.53 38.750.487,30 

· "· T alıavilleri : 
Karşılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavüle '\'aıedilen 

Reeskont mukabili ilaveten teda· 
völe v:ızeliilen 

17.000.000,-

"-ı.te Mİ. evrakı nakıliye karplatı tSl.748.563.- _!!ji.000.000,-

~••n G-i inci maılılelcrine tev· Tirk Lirası Me\•duatı : 5i 197.960,7' 

Lira 
15.000.000,-

10.217.134,25 

312.542.165,-

' l.u.iae tarafıadan vaki tediyat 18.200.391.- 140.542.115,-

-..._t Cüz.lanı : 
Altın S klg 
Döviz Tuahhüdntı : 

~" 541 830 78.124. 167,90 136.322.128,66 

~._ ...... 
,.., 'Ye Tahvilat Cüzdanı: 

.\) ()~ edilen evrakl naili.iye· 
tı. 

l 1
• karşılıjı Esham ve Tahvi- _48.149.614.36 

239.337.944.85 239.337.944,85 

't it (litiltari kıymetle) 
~t e.bam ve tahvilit 8.385.970,86 56.345.575,22 

4 -
~: 
~ .,.e lı.a vadeli avans 
"" ve tl.iviz iizerine 
'~tlnaııiae 

~r: 
"il'-lif : 

7.121.900,-
2.711,24 

7.141.7Tl,48 

Yekun: 

15.672.554,64 

4.500.000,-

Altmn tnhvıli kabil devizler 
Diter dövizler ve alaeaklı kliring 

3.766.13 

bakiyeleri 37 383.857 ,38 

Muhtelif: 

2!.:_55i.i85,~ 

i33.15ti.994,75 
YekWı: 

1 Temmuz 1131 tarihinden itibaren: lıkonte haddi X 4 Altın izerine % 3 

37.387 .623.51 

121 687.94~,33 

633.151.994,75 

Kereste 11 M3 470 - 35 25 açık eks. 14 
Lokomotif alev borusu 2 takım pazarlık 14,30 

" manometresi 2 " " 15 
,, su tesviye şişesi 24 adet " ~5,30 

Kıyım bıç:ıgı 2400 ,, "Müteahhitleri namına" ,, 16 
1 Şurtname, kroki ve kereı;te eb'at listesi mucibince ) ukurı-

da cins ve ınik arı yazılı 5 kalem malıeme hizal.:ırınd gösierilen 
usulJerle salın alınacaktır. 

il Eksiltme 24. l V. 940 çarş ınıba günü hizalarında yazılı s:ı
atlerde Kab:ıtaşda Levazım "e Mubayaat Şubesindeki Alım Kom is· 
yonunda yapılacaktır. 

111 - Kereste eb'at listes bıç k ıartnamesi sözü geçen Şubeden 
parasız ahnabileceı:i gibi krokiler de görülebilir· 

iV - İsteklilerin t ksiltme için leyin olunan gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona würacaatlnrı, 

(2689) 4-4 

Cinsi ' 1iktarı 

• * • 
Muh. bed. ~o 7,5 tem. Eksiltme 

lira kr. lira kr. şekli saatı 

Bira sandığı 10 000 A. ) 42.400 - 3180 - Pazarlık l 1 
" kasası 11.000 " ) 

1 - Ş rtname ve nümuneleri mucibince bira llandığı ve kasa· 
ları pazarlı ·la s.ıhn alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, paznrlık saati hi
zalarında yazılıdır. 

111 P zarlık 26. iV. 94 1 cuma günü İstanbulda Kabataşda Le-
vazım ve Mub yant Şubesind ·ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi her güu sözü geçen Levazım Şubesi "'ezııesin
den ve İ:ı:mir Aukarn Başmüdürlüklerinden 212 kuruş mukabilinde 
alınabilir. Ve ııümuııeler de Levazım Şubesinde görülebilir. 

V İsteklılcriıı pazarlık için t.t) in olunan gün ~e saatte ka-
nuni ves ik ve 0 

0 7,5 güvenme poralarile birlikte mezkür Komis-
yona müracaatları. (3:105) ~-4 

• • * 

Kir~lık Soğuk Hava 
epoları 

1 - İdaremize ait Soğuk Hava Depoları kiraya verilecektir. 
il - Fada tafsilat almak ve şeraiti öğrenmek isteyenlerin Ka

bataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdüriyetine müracaatları 
ilan olunur. (3029) 2-3 

~nrı~r·;~otMiRrottAR ı VE·-(ı~·am~~. : 
. . . . . . . . ' ... 
::·;~" iSLETME GENEl ülREKTORLUGUNOf N ·. 

~- - - - . 

Muhammen bedeli 198D lira olan bir adet ahşap için elektrik 
nıotörlü kesme tezgahı ile bir adet ahşap için elektrik motörlü del· 
me tezgahı 6.5. 1940 Pazartesi günü saat ( 15) on beşte Haydarpaşa· 
da Gar binası dahilindeki Komisyon tarafıııdan kapalı zarf usulile 
satın almncaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 148 lira 50 kuruşluk muvakkat temi· 
nal kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 

ın ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reiıliğine verme· 
leri lazımdır, 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmak-
tadır. (3093) 1-4 

* * • 
Muhammen bedeli 14222 l"ra olan 23 kalem kup airküi ve te-

feruatı 31 . 5, 1940 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. 

Bu i'ie girmek isteyenlerin ( 1066.65) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayrn etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay
darpaşada Tessellüm ve Sevk Şefliginden dağıtılacaktır. (2949) 2 . 4 

lstanbul Elektrik, Tr.amvay ve Tünel lşlıtınelerıi 
Umum Müdürlüğünden: 

16. 4. 940 tarihinde eksiltmesi yapılacatı ilan edilen 300,000 
adet granit parke ve 20.0 O adet butis t şı, talip zuhur etmeditin
den 6. 5. 940 pazartesi günü i at 15 de yeniden pazarlıta koaa• 
caktır. 

Muvakkat teminat maktuan 1000 linıdır. 
Alakadarların mezkür gün ve liaatte teminatlarını İdare vezne· 

sine yahrarak Metro h oın beşinci kalanda top1aaacak olan Komis
yonda hazır bulunmaları il An olunur. 

Bu ite ait fartname Levazım Daireıiode para1ıa t.vz.i edil•ek-
teclir. (11 li) 

/ 



\ 

CINQUIEME ANNEE No. 1393 JEUDI 18 AVRIL 1940 
........-'! 

AB@NNEMENTS 
Ville et Province 
3 mofs Ptrs 450 
6 ~~o 

12 ,. 1 
Etrnnger : 1 mo. 

Le No. Ptrs 5 

Qu tidien des Adjudic tion 

' 
ADMINISTRA TION 

G lat , FermenecilerCad. 

f.. ~ 

1 

Telephone: 49442 

Pour la Publiclte ı'adresse 
iı. l' Administration Journal Professionnel des Four11isseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------------ ---~------~~--~' Mode Prix Caution. Lieux d'adjudication et d!.i 
Objet de ı'adjudication 

d'şdjudicat. e.timatif proviıoire Cahier deı Cbarges 

Adjudications au Rabais-

C onstructıons-f(epc: rations-Tr 

Constr. bat. ecole primaire Niğde (nj) 
Trnv. prolongation mur sis au bord de in mer 

iı Bostancı 

Constr. bat. ecole prim. de 10 claıseı iı 
Adnnn (1 parlie) 

Grc iı gre 

n 

Pli cach 

Constr. foyers de cuisine Grt: a grc 
> salon et dependance a côte du Ca5ino Plı c eh 
du jnrdin de Taxim (cah eh 168 P) 

teriel de Constrtı ctıon-Cartog..!:!(lhie 

873 68 
251 78 

30 QO Ol 
• 
7 o -

33 12 

65 52 
18 88 

2 50 -

o 
2 2 us 

Dır. cole Second. N ğde 
Com. Perm Municip. lst;ınbul 

Vilayet Seyhnn 

Ac lnt t e 
Co Pcrm. Munıcıp ıstnnbul 

Constr. piedestal en beton: 2 p. Grc a gre 440 

Jourı Heures 

24-4 40 14 
204-40 11 -

'>-5-40 9 -

0-4-40 ı ı 

3- - o ı 5 

2 - -40 l) -

Produits Chimiques et Pharmaceutaques-lll trument -Fournı our o itaux 
--~~~------~~ 

Produduits phnrmaceut. et articles snnit. Grc a re: 2 32 C. A. Min. Def. Nat D p. Avıation 20-4 O 11 -

flechıcife-(;e:-Ct-auf çc Cer 

Ciible en ncier gnlvanisc de 20 m m: 5 m. 
anncau galvanise pr • fil de tens.on de 6 
m m: 3000 p.·fil en acier mou de 5 et 6 
mm: 1700 k. 

Machine outil a couper le boıs iı moteur ele Pli cach 
trique: 1 p.·machine outıl a perforer le 
bois a moteur electr.: 1 p. 

Groupe electro·motopompe avec accesc;. Publiqu 
lnstall. electr. 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cu r 

1980 -

19~3 91 

Bottines: 72 paires·escnrpıns: 166 paires 
lmpcrmcables: 15 p. -ficellc· ) pelotes 
Pantouffles: 230 paires 

Publıque la pair 
Grc iı grc 

Chnussures: 188 paires 
2ottines: 71 paircs-c carpins: 625 paı es 
Habits golf: 105 complets 
Bottines et guetres: 90 pnires (aj) 

,, 

Publiq e 

'i o 

ıı8 ~o 

13 
1 9 55 

03 57 
9 

0ir. Gen. Expl. Elec. Tram. et f. lst. 

ler Expl. Ch. d f r Et t H. paşa 

nic !it An ara 
Com. Ach Regiment C val. ~öke 

ir. P.T T z ·, 
om. P r ı M nıcı . lst n 

() 
'urv. D an lst. 
1 

s et Ec. S cond. lzmir 
Munıcipalıt A L: ra 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T pisserie tc. 

31-5-40 15 -

6-5-40 15 -

3-5-4 10 30 
3-5· o 10 -

30-4-4 
2 -4·40 

t). 1-40 
22-4-

3 5-40 
2-5-40 

234-40 

14 30 
11 -
11 -

1 -
15 30 
ıs -
10 30 

Tnpis (kilim) pr. soldats: 80 p. Publıque 2809 21 C. A C m Cen. Surv. Douan. lst. <t·S-40 11 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture ele Bureaux 

lmpression quittances de vcntes: 400 \ olumes Gre a re 70 

Bois de Construction, Planches, Charpent 

Bois pr. tentes portativcs: 40000 p ·poteaux Gre a gre 11200 
pr. tentes portntiveı;: • 4( 000 p. 

Transport-Chargement - Dechargment -
~ion camion pr. trav. entretien routes Gre a gre 

Co mbustible - Carburant-i uilus 

Benzine: 50 t. 
Charbon cardiff: 3000 t. (cnh eh 510 P) 
Benzine: 30000 litres·n:ıazout: 20-30 t ·pe~role: 

3-50t,;O litres 

D ive rs 

Sable: 77 mıı 

Ciment super ciment: 7 t. 
Cailloux: 77 m8 

Tuyaux pr. chaudiere et superhiter: 24400 p. 
(cah eh 904 P) 

Pelle, martenu ete. 
Divers fers et ciments 
Ficelles: 5 pelotes (Veir Tissus) 
Oivers peintures 
Picrres parquets de granit: 300000 p.-id. bu· 

tis: 20000 p. (aj) 
Plomb pr. seciler: 1750000 p.·fil barbel ': 110 

k.·composteur: 74 p. (aj) 
Compresseur d' air: 1 p. (aj) 
Divers aciers: 51 lots 

Pli cacb 

n 

Gr' a gr 

n 

n 

n 

n 

n 

n 
,, 
n 

,, 

Pli c eh 

Chaudicre a vapeur syıtcme locomobile pr. Publique 
bip. Ccrrahpaşa 

Armoire iı four utilisable avec du coke pr. 
hôp. Cerrahpaşa " 

Pieces rechnnge pr. camionnette Fdrd: 45 lots n 

{69 p.) 
Pr. pulveriaateur Vennorel Ekler.:\" 1: 71 lots·pie-Pli cach 

ces rechange: 2433 p.·pr. pulvcrisnteur a air 
manıue Noc: 4 lols·pieces recbnnge: 380 
p.· pr. pulverisateur a air comprime marque 
Sem: 1 lot 5 p. d recbanl'cs 

450 -

12100 -
102 o -

9461 -

la p. 7 4 t 

27 90 
380 35 

250 -

5658 50 

24500 -

4000 -

2665 -

1152 90 

7851 88 

16 o 

13 75 

37 
fi3 o 

710 17 

10 90 20 

2 60 
28 53 

18 75 
JOOO -

424 39 

1837 o 

300 -

199 i7 

86 47 

568 89 

----------------------------------------- ------·---------.-..-• 

Cham de Comm. et d'lndus de Kırklıırelı 1 · · l 

Com. Aeh Int. Tophane 

Com P~rm. Municıp. lstanbul 

le r..xp . C . fer Etnt H. p a 
C. A lrıt rit. e Mi f> f. Nnt. 
Prefecture Port lı;t nbul 

Cem. Ach. Comm Mil. lst. Fındıklı 

n " 
n n 

C. A. lnt. Marit. au Min. Def. Nat. 

Cem Perm. Municip. Istanbul 

n n 

n " 

" .. 
Bir Gea xpl. Electr. Tr. et 1'. 1 t 

C'om. f>erm, Vunicip lstnnbul 

Cnm. Ach. Fcon. Moı p. Kab t eh 
Adın. Ge • h. de er E. t Ank ra 

Bur Exped. H. pns 
C m. Perm. Municip l tnnbul 

ır. Agriculture lstanbul 

r 

4- l 

20-4-40 11 -

2.5 40 ıs 36 
2Q.4.40 14 -
4-5· o 12 -

18 4-40 
18-4-40 
18.4-4) 
29-4-40 

20-4-40 
29-4·40 
2G-4-4 
29-4-4 
6-5-40 

16 -
14 
15 
11 

11 
11 
11 -
11 -
15 -

214 40 14 -

26-4 40 10 -
3 fı-40 15 -

3 ı;.40 14 -

3-5-40 14 -

2-5-40 15 -

2.ı:: 40 14 -

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 19,4.~ 
Cbcmins de Fer Etat : 

Carbure [No 1345) 
Pempe ceutnfage [No 1380] 

Municip · Babaeski : 
DreHement plao r etauration (No 1366] 

Com. Aclı. Division Niğde : 
1'ar"ne (No 1372] 

Municip lite Ankara : 
Div. conetr. [No 1377) 
Bitume (No 1~91] 
Pieceı de reehangeıı peur motepr Diesel 
[No 1392] 

Dir. Trav. Pub. İstanbul : 
Conıılr. lı la bit. ecolein enıeur [No 1377) 
Div conetr. a ı'hôpıtal Gurebu (N"' 1 7-J) 

Dir. Gen. Monopoles : 
Boncho a, coutenu, pour hiicher et pellee 
en bo s (No 1378] 
Huile vact;UD (No 1378] 

Com. Ach. Command. Gen. 
Gend. Ankara : 

Etoffe pour bab"ts d'ctc [No 1378] 
Chaudı re et nssettes [~o 1380] 
Ga el es [No 1580] 

Com. Acb. Universitc İst. : 
lnstal. asc naeur [No 1378}. 

Com. Perm. Munic. İstanbul : 
Chuııe pour camiea [No 111791 
lnstal. electr , chauffa:e centrale ete. 
(Nu 1379] 
Coutr. chaueıCe (No ı!J88] 

Defterdarnt Malatya : 
Cö:oas1r. konak g avernement•l (No 1379] 

Dir. Agriculture (st : 
Su fııtc d'amoniac ııt de potasium [No 1879) 

Cem. Acb. Milit. Tekirdağ: 
ile rre [No 1380J 

Municipalite Adana : 
Cenıtr. parapet (No 1380) 

• • 

Com, Acb. Comm. İstanbul: 
Baguethı en fer (No 1S81) 
Conatr. biit. [No 1381) 
Petrole (No 1392] 

Dir. Ecole Agric. Borno\'8 : 
Costume9 et casquetteı (No 1S81l 

Dir. Gen Türklmşu : 51 
Flanel es,mouchoira,p,>jamııs eti." [N°

1 

Com. Ach. Milıt. Edirne: 
Orıe [No 1384] 

Com Acb. Milit. Kayseri : 
R•pnr. ccurıe [No 1384) , 

Municipalite Afyon Karabi~I 
Confect. meubleıı et rıd aux (l'l;o l 

Office Cereales Anl ara : 
1 

Constr. ha iBr et bitine Adın.[N° 
Dir. Forôts Bolu : 

P ancheı, b ia ete. [No 1385) • f'' 
Dir. Hyg. et Assist. Soc. J(o", 

Rcpar. bitisse maiııon acc ucb• 
[No 1389) 

Dir. Agriculture Konya: I 
Petro e, benzin et vacı u [No ıSS 

Com Acb. Milit. Tophane i ,C 
Clou•. capsulee, fıl de frır etc.[N° 
Bo • p< .ır four [No 13!'1J 

Dir Trav. Publ. Kayseri: 
1 

Repar. konak gouvernemental [N° • 

Com. Acb. Milit. Seliıniye · 
Clıevııu:ı [No 1391) • 
Rcpar. mnchine etuVtı [No tS92] lıı: 

Com. Acb. Corps Arme çor 
Artıclea electr. (No 1592) 

Fabr. Tabacs Samsun : 
Snce et cereeaux [No 1392/ • 

- ,ı• 
NO fES ı I.es Numeroı e tre f d6" 

thbııa eont ceu:ı de notre joıırn• 
lequel l'niıı a pam. ,ı 

( ) !-'1• affa reıı aui~iea d"uıı11111, p' 
riaqae 1111 rapportent iı dııa ,,..o 
adjudication u la ııurencb~re. 

~ 1 

~~Q 
lstanbul Belediyesin_d_e_n_:____ " ~ 

Taksim bahçesinden yeniden yapılmış olan Belediye gsz!!'~eıll 
Lekantasile müştemilatı tesliw tarihinden itibaren 3 ıeno JJJl.1 .,l 
kiraya verılmek üzere kapalı zarf usulile arttırmaya konJJl 
Yıllık kira bedel muhammeni 16000 lira ve ilk teminat mikt9'~ 110t' 
lirndır. Şartı!ame 120 kuruı mukabilinde Emlik müdü.rl~Jil~ 
alınacaktır ihale 2.5.940 pcryembe günü scıat 15 te Daııı:ıı 1,1 
mende yapılacaktır· T liplerin arttırma eksiltme kanunu şıırl ~
uygun ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 uumaro.h 1 r 
nun tıırifah çevresinde bazırlıyacakları teklif mektuplarını ihB e 
nü saat 14 e kadar Daimi ncümen vermeleri. 

Ankara Belediyesinden : A ~ 
elediyeye ait buz fabrikasından iıtihsiil olunacak buzun 30 

tarihine kadar olnn b ıyiiiği paz rlıkla ihnle edileceHir. 
Muhammen bed li 37728 liradır. 
Teminat 5659,20 liradır. .

1
,1'_ 

Şartnamesini görmek ve daha ziyade malumat al ak jıtı ,ıJ-' 
rin her gün encümen ka'tcmine ve iıteklilerin de 19.4 94{1 
j'ÜDÜ ıaat 10,30 da elediye Encümenine milraeaatları. 

Samsun Tütün Fabrikası Müdürlüğün en : 
253 adet boş k la çuvalı 
Takriben 5 O kilo kullanılmış çenber 11 
Fabrikada mevcud yukarıda isimleri yar.ılı eşya, 19 1'1İ~~I Y 

cuma günü saot 5 de açık a.rtırma ile Faltrikada müteşelt bfi~' 
isyon huzarile satılacaktır. isteklilerin muayyen vakitte fil 

miirucaat edebilirler. 

lstan ul Defterdarlığı Muamele e İstihlak Merlceı 
Tahsil Şefliğinden : ,ı; 

Eyüb Silnlıtarağa Kemikliburun sokak 97-43 numaralı jJJlcıe f ~ 
nesinin muamele vergisinden olan borcundan dolayı tahtı bS tf':~ 
nan ycdibin delikli tuğlanın 24.4.940 tarihine müsadif ç'1,Ji~ ~ 
günü saat 11 de açık arttırma ile kati satı,.ı yapılacağında" jı 1 

rio mezk • r gün ve snatte mahallinde bulunacak olan şubeıı> 
memurluğuna müracaatları ilin lunur. 

lata ui Dördüncü İcr Memurluğundan : tı•,s' 
949ı3lJ N • h d ayada kira karşılığı olarak mecurds s sd 

nan piyano ve masa koltuk gibi haue eşya ıoın açık arttır~.4 f 

tiyle Aksarayd Laleli apartımanının 4 1 No. h dairesinde f;lif ~ 
perşemlte ünü saat 9 dan itibaren satılacağı ve o güı:ı te tıı1't1 
nan bedel m•haaımen kıymetin yüztle 75 ini bulunoısdığ"I i •'' 
birınci arthrına geri hıra ulHok 27 4.940 cumartesi günü 0Y'

1 

ve ayni yerde ikinci arUırma a.retile satılacağı ilan olunur• 

l"ma;...az S · · Y 1 1 · n.· kt"" - ·ı il Girit ~"# ve nzı ş erı urıre gru: sma 
Baa ta yer: Akın B ımevi lıtaobul 


